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o Workshop sobre Populações e Parques, realizado pelo Instituto Florestal da 
Secretaria Estadual do Meio Ambienta. com apoio do W.W.F. - Fundo Mundial para a Natureza, 
além do Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá Fundação Vitae Civili~ enfocou a problemática 
da presença humana nas· áreas ambientalmente importantes. com vocação ou destinadas à 
conservação natural. 

A Estratégia Mundial para 'a Conservação (IUGN ~ 1980) preceitua para as áreas 
protegidas que sua finalidade "consiste em contribuir para a consecução de um deseovolvimento · _ 
sustentado através da conservação dos recursos vivos", A lUGN - 1994 define uma área 
protegida corno 11.,. dedicada especificamente à proteção e conservação da diversidade biológica 
e dos recursos naturais e culturais associados ... \ 

. . 
A questão 'das populações foi costumeiramente negligenciada no processo de' criação 

e implantação de Unidades de Conservação em todas as _ partes do mundo. Isto se deve aos . . . . 

próprios motivos que vêm levando as l!1St1tuições e os profissionais envolvidos a definirem e 
criarem essas áreas, gerados pela pressão da sociedade urbano-industrial que elimina rápida e 

-· violentamente importantes ecossistemas. · ' 

Nesse contexto' fica estigmatizada a sociedade humana corno um todo, 
sublinhando-se apenas o valor intrínseco dos ecossistemas que alimentam e reproduzem os 
próprios recursos necessnacos por esta sociedade para se desenvolver. 

- o Estado de São Paulo, exempld obrigatórío nesta discussão, é um caso extremo de 
crescimento demográfico, econômico e fndustrial intenso e caótico, cuja forma de ocupação do 
espaço vem sendo realizada em detrimento do riquíssimo domínio da Mata Atlântica. 

Quando comparamos - a outras regiões do país, paradoxalmente, é nesse estado 
brasileiro que se encontra um dos maiores números de áreas protegidas (36, somando 
769.391,20 ha na Divisão de Reservas e Parques Estaduais do Instituto Florestal), divididas em 
três diferentes categorias de Unidades de Conservação, representando 3,09 % de área total do 
Estado além da proteção de remanescentes norsstas, junto a Estações Experimentais e em Áreas 
de Proteção Ambiental. Embora distantes dos 10 % mínimos preconizados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) é uma área protegida bastante significativa. 

A história das Unidades de Conservação traz motivos diversos para sua criação, ora 
pôr serem estabelecidas como contrapartida f-rente aos intensos- processos de degradação 
ambiental, ora por constituírem "reserva de mercado", ora por proporcionarem à sociedade em 
geral, direta ou indiretamente; benefícios econômicos, culturais e educativos, ou, mais 
determlnadarnente, por proteqerern espécies ou ecossistemas vulneráveis. 

· · Na reaíidade; os mesmos processos destruidores das áreas naturais vêm 1 eliminando 
certas populações detentoras de uma cultura tradicional,· desenvolvida a partir de uma estreita 
relaçáo com a natureza. tgnqrar ou destruir esses assentamentos nas Unidades de Conservação 
pode ter · um efeito: cultural devastador, _desprez,ando um connecirnento primordial sobre a 
sustentabilidade dos seus ambientes. J.. 

Durante quatro dias estiveram reunidos especialistas de várias instituições públicas ou 
cornunitártas, de âmbito estadual, federal e Internacional, além de participantes de entidades e 
órgãos relacionados com este assunto,.__lêfletindo sobre a questão de populações e parques. 

· . As recomendações apresentadas a seguir são o resultado desse esforço conjunto, 
desenvolvido muitas vezes em debates espelhando· visões antaqôntcas, em· que os participantes 
buscaram dar um passo maior e mais esclarecedor, no. caminho da conservação da natureza. 

Entre os riscos extremos de se tornar as Unidades de Conservação antropogênicas, _ 
· comprometendo Irreversívelmente a conservação - integral · dos seus ecossistemas, e o de se 
expulsar habitantes· tradlcionais, extinguindo sua cultura, ressaltou-se o conceito do Homem, não 
como o destruidor irrefreável do "arnbiente, mas como o aüado indispensável na luta pela 
preservação do que ainda resta de natureza, permitindo a sobrevivência da humanidade. 
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WORKSHQP SOBRE POPULAÇÕES E PARQUES 
~ CARTA DE SÃO PAULO - 

RECOMENDAÇÕES FINAIS DO ENCONTRO 

\ 
! 

Priorizar a efetiva implantação das Unidades de Conservação - UCs - · existentes e a 
criação de outras, de forma a assegurar a proteção e a -recuperação do patrimônio 
natural e cultural brasiteiro. 

. Criar e implementar instrumentos eficazes que garantam a participação ativa da 
sociedade em geral e, em particular, das comunidades tradicionais, na criação, manejo e 
proteção das Unidades de Conservação. 

, .Assequrar que, no processo de discussão e implementação do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação {SNUC), haja efetiva participação da sociedade na definição 

. .. . ' 
dos conceitos, limites e categorias de manejo das Unidades de Conservação. 

. Promover a revisão das Unidades de Conservação, quanto à sua categoria e 
zoneamento, de forma a adequá-las às suas reais características! garantindo a efetividade 
da proteção aos seus atributos naturais e culturais. 

. Promover a retirada, a curto prazo, .dos indivíduos e/ou empresas que desenvolvam 
atividades econômicas incompatíveis com os objetivos das Unidades de Conservação. 

. Estabelecer que as Unidades de Conservação pertencentes a um mesmo conjunto 
ecológico sejam adminlstradas de modo integrado, preferencialmente por uma mEtsma 
instituição . 

. Jntegrar as Unidades de Conservação em seus contextos regionais, transformando-as em 
elementos de desenvolvimento local, onde as populações tradicionais residentes participem 
dos processos de gestão das mesmas. 

. Implantar-, efetivamente, zonas tampão nas áreas de entorno das Unidades de 
Conservação, regutamentando seu uso e ocupação. 

- . 
. Criar efetivo intercâmbio entre os órgãos responsáveis pela admlnistração das Unidades 
de Conservação, as Universidades e os Institutos de Pesquisa, priorizando as áreas de 

- conhecimento que acelerem o processo de criação, implantação e manejo das UCs, tals 
como: estudos de sustentabilidade, manejo de algumas espécies vegetais e animais, 
demografia e outros que atendam aos objetivos da conservação e garantam a 
manutenção e desenvolvimento das populações tradicionais residentes. 

. Criar, a curto prazo, no âmbito dos órgãos ambientais responsáveis pela implantação 
das Unidades de Conservação, um Programa de, Populações em Áreas Naturais 
Protegidas. dotado de recursos humanos e rnatsrtais próprios, com objetivo de traçar 
diretrizes claras, visando a compatibilização da conservação com ,. a ocupação humana 
tradicional. - 

. Desenvolver, a curto prazo, no âmbito do referido programa, a conceituação-sobre 
populações tradicionais e não tradicionais, partindo dos seguintes reterencia's já 
discutidos: vinculação histórica com a área, modo de vida baseado no uso sustentável 
dos recursos, laços dé parentesco ·e relações sociais próprias, entre outros. 
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Desenvolver estudos sócio-econômicos e ambientais, a fim de identificar a 
compatibilidade ou não dos grupos e/ou indivíduos com as respectivas Unidades de 
Conservação. No caso de compatibilidade, estabelecer a zona de uso Tradiclonat ou 
Antropológica, para a perman_ência e desenvolvimento das comunidades resldentes 
-conforme capacidade de suporte da referida área. No caso da incompatibilidade, 
providenciar realocação e/ou indenizações cabíveis. 

-- 
. Definir a capacidade de carga da zona classificada como de Uso Tradicional ou 
Antropológica, com preceitos de sustentabilidade, monitorando os impactos da ocupação, 
a fim de estabelecer os níveis aceitáveis de interferência - que, quando excsdtuos, 
provoquem medidas alternativas que possam ser aplicadas - no sentido de reversão da 
situação. 

. Viabilizar, através do Programa d_e Populações em Áreas .Naturaís Protegidas, a ser 
' ' 

criado, .o - intercâmbio entre as diferentes comunidades tradicionais moradoras das 
Unidades de Conservação, visando identificar interlocutores legítimos. 

. Criar um Conselho paritário, com representantes dos órgãos governamentais da 
Secretaria da Saúde, Educaçãot Justiça, Agricultura e Meio Ambiente, (incluindo os 
técnicos do Programa de Populações em Áreas Naturais Protegidas), das - comunidades 
tradicionais . residentes, das Universidades, das Igrejas : e das- Organizações não 
Governamentais, com a fínalídade de discutir questões de interesse comum e definir 
planos e estratégias. 

/ 

. Fomentar o resgate, recuperação e catalogação do conhecimento e técnicas de manejo 
'das populações indígen'às e tradicionais; ·que possam contribuir para a gestão da zona 
de Uso Tradicional ou Antropológica Cultural nas Unidades de Conservação. 

. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades econômicas sustentávets definidas 
conjuntamente ,, pelas comunidades tradicionais e pelos técnicos do Programa de 
Populações em Áreas - Naturais Protegidas, que tragam benefícios diretos tanto para a 
Unidades de _Conservação, quanto para as comunidades residentes, em termos de 
-pesquisai - educação ambiental, ecoturísrno, artesanato, aqroslslvícultura, entre outros. 

j ' 
1 

:,- Estabelecer, com prazos· definidos, zoneamentos das Unidades de Conservação, visando 
caracterizar os limites da ocupação e assegurar a preservação da diversidade ·biológica, 
de forma a evitar conflitos e, garantindo que: a) quando a ocupação estiver alterando a 
estrutura das comunidades biológicas ou reduzindo as densidades de populações, 
colocando as mesmas sob risco de extinção local, deverá haver uma intervenção no 
sentido de interromper o processo; b) sejam preservadas áreas tráqeís com psccüarídades 
biológicas e fisiográficas, como declividades acentuadas, · corredores biológicos, áreas 
atípicas dentro de um dom(nio geral, florestas ripárias fagos e lagoas, etc.; e) se delimite 
territórios, conslderando as áreas de uso e ocupação das comunidades tradicionais. 

\ 

_ Realizar propostas visando o aprimoramento da legislação de Unidades de Conservação 
nos diversos - níveis do poder público, em função das - recomendações e- estudos 
propostos no Workshop de Poputações e Parques. 
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REALIZAÇÃO 

Instituto Florestaj/Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo · 

APOIO 

WWF - Fundo Mundial para a Natureza 
Fundo Nacional do Meip Ambiente/MMA 
Fundação _;Vitae Civilis 

COORDENAÇÃO 

Clayton Ferreira Uno 
Ana Lúcia F. Mendonça 
Rita Mendonça 

ORGANIZAÇÃO 

Ana: Lúcia Godoy Pinheiro 
Cristina Kocn 
Evaldo Fernandes 
José Dias Paschoal Neto 
Julia MeireHes Vieira 
Mareia Gusmão 
Marla.ds Lourdes Giffoni Rosa 
Moema Dias da Silva 
Rosely Alvim Sanches 
Sílvio Gomes Fernandes Ribeiro 
Simone Filomena Torres Rodrigues 
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INSTITUIÇÕES/ENTIDADES PARTICIPANTES 

Instituto Florestal de São' Paulo 
- Parque Estadual do Jurupará 
- Parque Estadual de llhabelé. 
.• Estaçáo.Ecotógica Juréla-ltatíns 
- P.E.S.M. - Núcleo Picinguaba 
- P.E.S.M. - 'Núcleo Cubatão , 
- Parque Estadual Alberto Lõfgren 
- Parque Estadual de Jacupíranqa 
- Parque Estadual Turístico do Alto Bibeira ·- PETAR 
- Parque Estadual da Ilha do Cardoso 
Instituto Nacional lndigenista - México 

,. Instituto Naclon~I de Ecologia .. México 
Corníslon Especial de- Pueblos Indígenas .- Chile 
Fundacion Lahuen - Chile 
Proqrarna Florestal - Sucumbias - Equador 

-· The New York Botanicaí Garden 
Vitae Civilis - São Paulo 
CETESB - São Paulo 
FBCN - RiO de Janeiro 
Instituto Estadual de Florestas - Pt?o de Janeíro 
PROJETO TAMAR - Espírito Santo 
Sociedade de Proteção e Vida Silvestre - Curitiba 

.liVítae 
FUNDO 

NACIONAL 
DO 
MEIO 

AMBIENTE/MMA Civi/is WWF, 

.. IBAMA - Brasília 
UNICAMP - Campinas 
UNESP - Rio Claro 
NUPAUB 
São Sebastião Tem· Alma 
Câmara Municipal de lguape 
Rede Brasileira Agro-Florestal 
PRÓ-TER 
Associação Pró-Bocaina 
Reserva Extrativista Píraíubaé 
Associação dos Moradores da Hha do Cardoso 
Movimento de· Preservação de São Sebastião 
DPRN .: Divisão do Utoraf e Vale do Ribeira 
Associação Agricultura Orgânica 
WWF - Fundo Mun9ial para a Natureza . · 
~/DPL - Secretaria do Meio Ambiente 
Fundação Florestal.Fazenda Intervales 
Instituto de Estudos Amazônicos 
ESALQ/USP 
Instituto de Btociências - Depto. de Ecologla 
USP' 

GOVERNO DE SÃO PAULO 
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR 
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